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Złamaniakości u zwierząt stanowią istotny problem
kliniczny, a ich leczenie w wielu przypadkach prowa-
dzi do niepowodzeń. Zapewniając odpowiednio do-
braną metodę stabiliza cji, a także warunki mechaniczne
gojącego się złamanta, można uzyskać pozytywny
r ęzultat lęczęnia w optymalnym czasi e. Nowo cz e sny
stabilizator złamania powinien zapewnić dobre unie-
ruchomienie odłamów kostnych, likwidować ruchy
rotacyjne i boczne. Przy zakładaniu nie może on po-
wodować uszkodzeń tkanek miękkich (ukrwienie,
unerwienie). W pewnych okresach leczęnia złamanta
powinien umożliwiać ruch poosiowy odłamów pod-
czas ob ciĘeń kończyny. Powstaj ąca ukierunkowana
kostnina pierwotna obejmuje wówczas caĘ przel<rój
szczeltny złamania. Taki rodzaj stabilizacji nazywa-
my dynamiczno-osiowym, a nowo powstałą bliznę
kostną charakteryzuj e d:uża wytrzlzmałość.

Jakość i ilość nowo formującej się tkanki kostnej
zalężnajest od wielu czynników, między innymi od
szybkości i rytmu transportu (ukrwienia odłamów),
oraz jakości nastawienia złamania (sztywności i ru-
chomości zestawionych odłamów). Majątu takze dlĘ
wpływ: rozległość uszkodzenia tkanek oraz jam szpi-
kowych wtaz z ich unaczynieniem przedipo założe-
niu stabilizacji, oraz inne cąmniki, jak: wiek pacjen-
ta, niedobory zywienie i inne (2,25).

Stosowana do tej pory stabiltzacja pĘtkowa typu
AO dawała liczne powikłania. Cała konstrukcja ze-
sp o leni a płytkow e g o AO była zbyt sztyw na (24) . W aż-
nym problemem w Ęmże zespoleniu była występują-
ca takżę osteoliza i osteoporoza kości ( 1 ).

W 1979 r. opracowano oryginalnąkonstrukcję śru-
bowkrętow i pĘ.tek, zapoczątkowując tym nową me-
todę stabilnej osteosyntezy. Nazwano ją,,Zespol" -
Zespolenie Polskie (24). Pomimo że stabtlizacja Ze-
spol oparta jest na pĄrtkach i śrubowkrętach, możebyć
stosowana j ako stabil izacja klamrowa zewnętrzna,
Metoda Zespol praktycznie likwidujet ruchy boczne
i rotacyjne. Pozwala uzyskać natomiast ruch docisko-
wy irozciągania w szczęItnie złamania jedynie po prze-
ciwnej stronie pb.tki (7). W tym miej scu powstaj e ukie-
runkowana kostnina pierwotna. Stabilizacja tego typu
znalazła szerokie zastosowanie w ortopedii weteryna-
ryjnej (7,16-18, 33).

W miarę rozwoju techniki wprowadzano do prakty-
ki weterynaryjnej coraz więcej rodzajow stabilizato-
rów zewnętrznych klamrowych. Stabilizator zewnętrz-
ny Maczek jest przedstawicielem nowej generacji sta-
bilizatorów.

Celem badafi było określenie wpĘwu tego stabili-
zatora na jakość powstałej bltzny kostnej.



Mateńał i metody

Do badań wykorzystano stabilizator zewnętrzny Maczek
w wersji super-mini. Należy on do grupy stabilizatorów
kl amrorvyc h j edno - lub dwupłas zczy znowy ch, Występuj e
rł, czterech wersjach: maxi, standard, mini i super-mini.
Rózniąsię one tylko wielkościąi wagą zbudowane sąz nie-
rdzewnej i kwasoodpornej stali o symbolu 2HI3 (25) oraz
tarnamidu (odpowiednik poliamidu).

Badania przeprowadzono na 30 owcach rasy czarnogłów-
ka, róznej płci, w wieku około 1 roku, Przed zabiegiem
wszystkie zwierzęta premedykowano atropiną w dawce
0,01 mg/kg m.c. sc. Na l0 minut przedzabiegiem podawa-
no ksylazynę w dawce 0,2 mglkg m.c. im, Bezpośrednio
przedzabiegiem stosowano ketaminęw dawce 5 mg/kg m.c,
im. i propofol we wlewie kroplowym i.v. (roztwór: 2l0 ml
5% glukozy i 40 ml 1% propofolu) w dawce 0,44 nglkg
nr.c./min.

Owce podzielono na trzy grupy po l0 w każdej. Wszyst-
kim zwierzętom w znieczuleniu ogólnym wykonywano
osteotomię bezpośrednio przed zabiegiem osteosyntezy.
Zakładano stabilizator zewnętrzny Maczek mini w warun-
kach sali operacyjnej, który stosowano w trzech grupach:
w I stabilizacja z dociskiem odłamów, w II - bez docisku
odłamów i w III zastosowano stabilizację dynamiczno-
-oSlową,

Owcom wszystkich grup po wykonanych zabiegach po-
darvano profilaktycznie i.m. anĘbiotyki. Stosowano peni-
cylinę prokainową przez okres pierwszych trzech dni po
zabiegu w dawce 70 tys. jm/ kg m.c. Czwartego dnia poda-
no zwierzętom penicylinę benzatynową Pen 15-15 LA
w dawce t m1/10 kg m.c., którąpo trzechnastępnych dniach
powtarzano.

Po zakończeniu 3-miesięcznej obserwacji owce podda-
wano eutanazji, a następnie pobierano wycinki blizny kost-
nej do badania histopatologicznego, które wykonano w Ka-
tedrze Anatomii Patologicznej, Wydziału Medycyny We-
terynaryjnej UWM.

Wycinki z bllzny kostnej przeznaczone do badania hi-
stopatologicznego poddano elektrolitycznemu odwapnie-
niu w płynie Romeisa przez 4 doby, następnie zatapiano
w bloczki parafinowe. Uzyskane skrawki mikrotomowe bar-
wiono hematoksyliną i eozyną oraz metodą PAS wg McMa-
nuSa.

Wyniki i omówienie

Postępowanie terapeuty czne po złamaniach ko ści,
niezależnię od wyboru metody powinno obejmować
poprawne nastawienię zŁamanta i jego unieruchomie-
nie na czas potrzebny do wytworzenia kostniny pier-
wotnej, a następnie częściowe jej przebudowanie
w kostninę wtórną. Im wcześniej wykonane jest na-
stawienie i unieruchomienie złamania, tym korzyst-
niejszy przebiegi końcowy efekt leczenia.

Obecnie wyróżnia się dwa rodzaje zrostu kostnego:
pierwotny i samoistny. Zrost pierwotny występuje
w postaci kontaktowej i lakunamej .Zrostkontaktowy
mozliwy jest po dokładnym nastawieniu złamania
i pełnej styczności odłamów kostnych. Osteoklasty
układają się na ksztah klina tzw. stozka tnącego, Za

takim stozkiem tnącym posuwa się stozek zamykają-
cy. Głowną rolę odgrywają w nim osteoblasty. Nato-
miast gdy występują duże ubytki tkanki kostnej, przy
poprawnym nastawieniu odłamów kostnych wystąpi
zrost lakunarny (zatokolvy). Do ubytku tkanki kostnej
wnikaj ą na czynia krwiono śne, pro stop adle do o s i dłu-
giej kości. Wokół nich grupują się osteoblasĘ. Powsta-
jące osteony mają ułożenie prostopadłe, Dopiero pod
wpĘwem ob ciĘeń ulegają przebudowie ( 1 5, 25, ż9, 3 4).

Zrost samoistny przebiega w kilku fazach. Warun-
kiem wystąpienia zrostu samoistnego jest wystąpie-
nie minimalnej ruchomo ści odłamów. Podcza s złama-
nianastępuje uszkodzenie nie tylko tkanki kostnej, ale
taWę tkanęk m i ękki ch. P o u s zko d zęniu nac zyn krw i o -

nośnych powstaje w okolicy odłamów kostnych
krwiak. Tworzą się w nim skrzepy krwi. W całej oko-
Iicy złamania dochodzi do biernego przekrwienia
i obrzęku. Ptytki krwi, krwinki czerwone ibiałę z za-
krzepu przy\egają do śródbłonka, pokrywaj ąc ścianę
naczyń (3 2) . Duży wptyw w tej fazie p o s i ada, mlędzy
innymi, histamina i acetylocholina, wydzielane
z llszkodzonych komórek tkanek miękkich. Następu-
je przekrwienie tkanek w wyniku rozszetzenlanaczyń
krwionośnych ( 15, 25,3I). Sprzyja to przedostawaniu
się leukocl ow przez ścianęnaczyń na zewnątrzwsku-
tek diapede ry. Z pĘekkrwi uwalniane są enzymy pro-
teolityczne, tromboksan, serotonina, płytkopochodny
czynnik wzrostu (PDGF), transformujący czynnlk B
(TGFfl oraz innę. W tej fazie gojenia się złamanta
stwierdzono obecność komórek odczynu zapalnego,
takich jak: granulocyty, makrofagi i limfocyĘ (szcze-
golnie T). Są one żrodłemwielu cytokin, które dzl,ała-
jąc miejscowo sterują przebiegiem procesu gojenia,
Dochodzi do aktywacji komórek znajdujących się
w okolicy złamania pod wpływem uwalnianych lub
synteĘzowanych czynników wzrostu i róznicowania
komórek oraz cytokin, prostaglandyn i leukotrienów
(8, 10,30).

W ostatniej fazie powstantablizny kostnej następu-
je przebudowa tkanki kostnawej w kostną. Początko-
wo w tej fazie następuje liza kostniny zewnętrznej
i znajdującej się w jamie szpikowej. Następnie w wy-
niku przebudowy wewnętrznej dochodzi do zastąpie-
nia grubowłoknistej kości splotowej przez dojrzałą
kość blaszkowatą, Przebudowa beleczkowej struktu-
ry kostnej nie ogranicza się do samej okolicy złama-
nia,Iecz również rozciąga się na dalsze odcinki kości,
przeksztaŁcając iprzygotowując w całości do potrzeb
zyciowych (4, 5,34), W tej fazię musządziałaó siĘ
ściskające i rozszerzające bliznę kostną wg prawa
Wolfa, aby proces przebudowy kostniny przebtegałpra-
widłowo. Beleczki przebiegające nierównolegle do osi
ob c iązeni a ko śc i ul e gaj ą przebudowie. S iĘ dziaŁając e
na kość powodują ze po stronie, gdzie przewtdziany
jest większy nacisk, powstają nowe beleczki kostne.
Tam, gdzie nacisk jest mniejszy rusztowanie kostne
zanlka.Bezładna siec naczyń krwionośnych staje się
siecią ukierunkow aną P odczas zrosfu samoistnego



Ryc. 1. Badanie histopatologiczne - stabilizacja z dociskiem
odłamów, widoczne różnokształtne beleczki kostne oraz tkan-
ka łączna włóknista (pou,. 720x, barwienie HE)

Ryc. 2. Badanie histopatologiczne - stabilizacja bez docisku
odłamów, powstawanie beleczek kostnych (pow. 720x, bar-
wienie HE)

{

Ryc. 3. Badanie histopatologiczne - stabilizacja dynamiczno-
-osiowa, obecność kostnienia i tkanki łącznej włóknistej (pow.
]lQx, barwienie HE)

bardzo ważnejest dobre ukrwienie okolicy złamanta
(I5,24,25,29).

Jednym z podstawowych elementów oceny bltzny
kostnej sąbadania histopatologiczne. Celowe jest po-
równanie ich z anatomicznym kształtem kości, jej
wewnętrzną strukturą vrytrzymałoŚcią mech aniczną,

a takżę zdolnościami regeneracji, Są one wynikiem
mo de lowania strŃturalne go or az pr zębudoor.y wew -

nętrznej tkanki kostnej, które zachodządzięki współ-
istnieniu procesów resorpcji i kościotworzęfia (34).
W procesach tych uczestniczątrzy zasadnlczejej skła-
dowe: okostna (periosteum), tkanka kostna właściwa
oraz szpik kostny (medulla o s s ium).

Własne badania histopatolo giczne wykazaŁy po-
prawny obraz kostnienia u większoś ci zwierząt z grn-
py II i III, U części zwierzątztych grup stwierdzono
iózplem tkanki włóknistej z tendenóją-do kosinienia
podokostnowego (ryc. 3). Sporządzone szlify kostne
zwierząt grupy II i III zawierają dobrze rozwiniętą
ko stninę zewnętr znąi wewnętrzną (ryc. 2 ), częś c iowo
lub całkowicie zarośniętą jamę szpikową lub począ-
tek odtwarzania nowej. Widoczne sąpoczątki przebu-
dowy ko ści pierwotnej w o stateczną, Mozna w ięc przy -
jąć,że obrazbltzny kostnej byłzbltżony do prawidło-
wej tkanki kostnej. Natomiast w grupie I u części zsłvię-
rząt obserwowano słabo wykształconębeleczki i blasz-
ki kostne orazltcznę komórki kościotwórcze (ryc. l),
co świadczy, ze proces kostnieniaprzebtegńw tej gru-
pie zwterząt wolniej. Słabszą jakość kostniny w tej
grup i e zw ier ząt p otwierdz aj ą wykonane pro file i szl i -
fy kostne (12). Obrazująone słabo wykształconąkost-
ninę z duzą ilością tkanki łącznej włoknistej i liczne
ogniska osteolizy.

Budowa kości ściśle wiĘe się z jej ukrwieniem.
Naczynia kr-wionośne wnikają do kości bezpośrednio
przez okostną tworząc liczne anastomozy, od strony
szpiku kostnego orazpoprzęz otwory odżywcze. Pro-
wadzone sąnastępnie kanałami prostopadĘmi do dłu-
giej osi kości, ktore dzięIą się na sieó naczyh włoso-
watych i wpadają do kanałów osteonu (kanałow Ha-
versa). KanaĘ Haversa stanowią osie osteonów. Bieg-
ną one równolegle do siebie i do osi długiej kości.
Otoczone są systemami blaszek kostnych i nazwane
inaczej układami Haversa (II, 14, 20).

Podczas zŁamania kości następuje uszkodzenle na-
czyń krwionośnych. Ukrwienie odłamów kostnych
wyłącz one zo staj e do najbliższej anastomo zy (I 3, I 5) .

Przerwanie WĘeniaprowadzi do szybkiego obumar-
c ia znacznych ob s z arów tkanki ko stnej pr zyle gaj ący ch
do obu stron złamania. Ze względu na skomplikowa-
ny system l<rĘenia i odz}r;viania osteocytów w tkance
kostnej zbttej obszar jej obumarciajest znacznię więk-
szy niż obszar obumarcia okostnej, śródkostnej czy też
szpiku, którego unaczynienie jest bogate i łatwe do
uzupełnienia przez krązenie oboczne. Pod wp§rvem
bodżca, którym może byc przerwanie ciągłości tka-
nek(złamanie), dochodzi do aktywacji komórek oste-
ogennych, Aktyrvne komórki osteogenne rożnią się
morfologią od komorek spoczynkowych (3a).

B adania histopatolo giczne w II i il grupie zwierząt
obr azow aĘ lic zne naczy nia krwi ono śn e p rz e ra s t aj ąc e
podokostnowo, często ułożone jużzgodnie z układem
beleczek kostnych. Iltzarow (w 1992 roku) zaakcep-
tował koncepcję mowiącą o integralności wewnątrz-
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szpikowego zaopatrzenia w krew or az szybkiego i dob-
re go lecz en ia złamania,

Wprowadzone do jamy szpikowej gwozdzię o róż-
nych pro fi l ach powoduj ą znaczne uszkodzeni a naczy ń
kwionośnych szpiku kostnego i warstrłlz korowej zła-
manej kości. Naczynia te stanowiąjedne znajważntej-
szy ch e lementów rewaskularyzacj i nowo tworząc ej si ę
blizny kostnej (3, 6, 19-21,26,27). Po zastosowaniu
gwożdzi środszpiko!\Tch okrągĘch, np. Steimanna-
-Grucy, jama szpikowa jest praktycznie całkowicie
wyp ełni ona gw ożdziem (28, 3 6) . Przy otwart y ch zła-
maniach uszkodzenia potęgują się, bowiem uraz ze-
wnętrzny sprzy ja powstawaniu infekcj i lnaczynienia,
rł, fym odokostnow e go i zakażenia tkanki kostnej . D l a-
tego tylko złamania zamknięte mogąbycuważane za
wskazane do leczenia gwożdziem doszpikowym (2),

Badania Whittlae i Russella (22,23,35) wykazaĘ,
żę zakażęnia tkanek powstałe przy |eczeniu operacyj-
nym gwoździem doszpikowym i przy stabilrtzacji ze-
wnętrznej są do siebie porównywalne, lecz dodatko-
wo przy leczeniu złamań gwożdziem doszpikowym
dochodzi do uszkodzenia ukrwienia. Efekty Ięczenia
mogą być nieporównyrvalne ze sobą. Dobre wyniki
leczenia uzyskujemy przy dobrym unaczynieniu oko-
Iicy złamania i mozliwie najmniejszym podrażnieniu
bólowym. Formowanie się nowych fragmentow ko ści
i ich konsolidacja występuje wyrażniej przy dobrze
unac zyni o nej oko stnej . N i ektórzy autor zy, j ak H aub e n,
wykonuj ąc do świ adc ze nia u r o żnych gatunkow zwie -
r ząt uzy skiwali p o d dobrze unaczynioną oko stną ko ś ć
uformowaną a pod nieunaczynionym płatem - zr,vłók-
niałąbliznę (9).

Przeprowadzonę własne doświadczenia kliniczne
potwierdziĘ ze stabilizator zewnętrzny Maczek jako
stabilizator klamrowy pozwala uzyskać bliznę kostną
o budowie zbliżonej do kości prawidłowej. Moze być
zastosowany z po\ł,odzeniem w leczeniu zŁamań
w trzech trybach. Liczne uproszczenia konstrukcyjne
samego stabilizatora i jego wyposazenia sprawiają ze
spełnia on za|eĘ wielu typów stabilizacji. Jego waga
jest porównywalna z innymi stabilizatorami (Ortho-
fix, Monofix-Martin, Ilizarow).
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